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z április 29-i – Londonban tartott – hercegi 
esküvőhöz, illetőleg a fiatal pár nászútjához 
kapcsolódó sajtóhírekben gyakran előfor-
dult a háromszéki Kőröspatak település-

név is. Sokszor a rövid ö-s Köröspatak, Sepsiköröspatak 
formában. Több ok miatt is: számos újságíró úgy tudja/
véli, a háromszéki település nevének köze van a Körös fo-
lyónévhez; akadnak olyanok is, akik nem nagyon törőd-
nek a magánhangzók időtartamának pontos jelölésével; 
nyelvi tévhit szerint azért Köröspatak, mert a településen 
körbefolyik, azaz körös-körül folyik a patak. A világhá-
lón is igencsak ingadozik/váltakozik a falu nevének írásmódja: 
hol Köröspatak, hol Kőröspatak formában látható.

Helyesen: Kőröspatak, hosszú ő-vel, akárcsak a kő szó-
ban, ugyanis a helységnév az ótörök eredetű kőris(fa) szóval 
van származásbeli kapcsolatban. Névtudományi szakmun-
kák szerint a Kőrös-, illetve a Kőris- elemet tartalmazó hely-
nevek arról tanúskodnak, hogy az illető települések olyan 
helyeken épültek, ahol sok volt a kőrisfa. A kőris szóban 
a hosszú ő hangfejlődés következménye. Helyesen tehát: 
Kőröspatak, Kőrispatak (Hargita megye), Csomakőrös, 
Kőrösladány, Kiskőrös, Kőröshegy, Nagykőrös stb. Példá-

ul az Etéd községhez tartozó, szalmakalap-múzeumáról is 
nevezetes Kőrispatak nevének eredetéről a világhálón ez 
olvasható: A rajta keresztülfolyó, kőrisfákkal szegélyezett 
patakról kapta a nevét. Ez –jegyzem meg – egybevág a név-
tudomány magyarázatával. De vajon miért van Kőröspatak 
és Kőrispatak? Mi a különbség a kőrös és a kőris közt? Csu-
pán arról van szó, hogy a kőrös a kőris nyelvjárási változata. 
A háromszéki Kőrösön született Csoma Sándor, a magyar-
ság egyik büszkesége, ezért az ő teljes neve: Kőrösi Csoma 
Sándor. Majd a falu is felvette a világjáró vezetéknevét, így 
lett Csomakőrös a falu neve.

A Körös folyónévben és a vele alkotott helynevekben, 
földrajzi nevekben viszont rövid az ö az első szótagban 
is: Sebes-Körös, Körösfeketetó, Körösfő, Köröstarcsa, 
Körösladány stb. Azért rövid az ö, mert más az eredete 
a folyónévnek, mint a fentebb említett településnévnek. 
A Tiszába ömlő folyó nevének végső forrása egyelőre is-
meretlen, a latinban már a 6. században megvolt, a 10. 
század közepe táján a görögből is kimutatható.

A kutatás szerint a magyarba minden bizonnyal 
valamelyik szláv nyelvből került. Fejlődésútja: crys 
(1075) – Kris (1300) – Kiris, Keres (1390) – Körös. 

A román Criş a magyarból való. Az Izvorul Crişului is a 
magyar Körösfő tükörfordítása.

Nem árt ezúttal azt is megemlítenünk, hogy hazai telepü-
lések írásos bemutatásában (turistakalauzban, újságokban, a 
világhálón stb.) még mindig – húsz évvel a rendszerváltozás 
után – látni lehet például a municípium, elméleti líceum, pe-
dagógiai líceum és a tanács kifejezéseket. Jobb így: megyei 
jogú város (bizonyos esetekben egyszerűen csak város), gim-
názium, tanítóképző, önkormányzat, illetve képviselő-tes-
tület. A nyelvhasználati egységre törekvés kívánja ezt így az 
irodalmi nyelvben és a művelt köznyelvben.

Kőröspatak, Kőrispatak, 
Körösfő

                              helyesen n Komoróczy György A

– Nyolcadik éve játszol a kolozsvári színháznál. Már a Szamos-
parti városban is rendezted be az életed...

– A főiskolát is beleszámítva, több mint tíz éve jöttem el 
Csíkszeredából, de változatlanul oda szól a személyim. Ahogy 
van öt szabadnapom, hazamegyek. Otthon vannak a szüleim, 
a nővérem és az unokahúgom... Szeretek elmenni Csíkból, 
hogy utána visszamehessek. Otthon mindig feltöltődöm.

– Szerettél volna a Csíki Játékszínnél dolgozni?

– Amikor vége lett a főiskolának, versenyvizsgáztam Csíkba, 
de időközben felvettek a kolozsvári színházhoz, szóval a nehezeb-
bik utat választottam. De követem, mi történik az otthoni szín-
háznál. Édesanyám szeret színházba járni, van bérlete, és mindig el-
meséli, mit látott. Mikor legutóbb otthon jártam, a Csókos asszonyt 
láttam. Nehezen vettem rá magam, hogy elmenjek, mert fel kellett 
öltözni, és ki kellett festeni magam… Az ilyesmit nem szeretem. 
Egy jól megcsinált operettet láttam. A kolozsvári operában felújít-
ják a hetvenes évekbeli operetteket, de ne bújjunk meg a kisujjunk 
mögött, ezek idejétmúltak. A Játékszín honlapját szoktam nézni. 
Szóval nem mindig látom, mit hoznak létre, de azt tudom, hogy jó 
emberek alkotják ezt a társulatot. Nagyban befolyásol egy társula-
tot, hogy ki vezeti és kiket hív meg. Meg kell vallanom őszintén, 
nem mind ismerem azokat a rendezőket, akik Csíkban rendeznek, 
persze Victor Ioan Frunzát kivéve. Otthon nézőként megyek szín-
házba. Egyik alkalommal átmentünk autóval pár csíki színésszel 
megnézni Zakariás Zalán udvarhelyi rendezését, a Portugált. Be-
indult egy szakmai beszélgetés a kocsiban. Azon kaptam magam, 
hogy nem akarok részt venni ebben, mert csak nézőként akarok 
köztük lenni. Bár a színdarab nem tartozik a kedvenceim közé, 
jól szórakoztam az előadáson. Annak ellenére, hogy egy bemu-
tató utáni előadást láttam, amelyen, ugye, általában kiengednek 
a színészek. Örülök annak, hogy végre lehet káromkodni a szín-
padon, hiszen ez is hozzátartozik az életünkhöz. Jó volt újra látni 
és hallani az ismerőseimet, akiket utoljára a főiskola színpadán 
láttam szerepelni.

– Érettségi után kérdés volt számodra, hogy hová felvételizz 
egyetemre?

– Vásárhelyre felvételiztem, az akkori párommal, Veress Ber-
civel. Őt felvették, engem nem. A kolozsvári színi főiskolán volt 
még három hely, és a pótfelvételin felvettek. Felhívtam az oszimat, 
Bara Katit: „Tanár néni, bejutottam Kolozsvárra, nem Vásárhelyre 
megyek.” Azt válaszolta: „Az nagyon jó, tegyél sapkát, mert a Sza-
mos partja huzatos.” Örült neki, szerinte jobban jártam, és utólag 
én is így gondolom. Bara Katinak köszönhetem a világlátásomat. 
Tőle tanultam meg, hogyan kell szöveget olvasni és értelmezni, 
hogyan és mikor nyilvánítsuk ki a véleményünket. Nagyon jó pe-
dagógus, megérzi, hogyan terelgesse a diákjait. Az egyetemet azzal 
a tudással csináltam végig, amit a Márton Áron Gimnáziumban 
kaptam... Bara Kati vitt először Kolozsvárra színházba, Ionesco da-
rabját láttuk, a Székeket, amit Vlad Mugur rendezett. Az előadás 
után az állomásig bőgtem. Kérdezték, mi bajom, de nem tudtam 
megmondani. Arra fogtam, hogy fáj a hasam. Ha Lovacskára – 
Bíró József – ránézek, mai napig beugranak az előadás képei. 

– A legtöbb diák a diákszínjátszó kör hatására dönt úgy, hogy ezt 
a szakmát választja. Veled is ez történt?

– Igen. Kicsi voltam és nagy bulinak éltem meg a szerepléseket. 
Eleinte fegyelmezetlen voltam, emlékszem, mindig csitítgattak. 
Aztán belerázódtam. Elkezdtem nézni, hogyan dolgoznak a „na-
gyok”, például Zayzon Zsolt (jelenleg Pécsett játszik). Arra vágy-
tam, hogy én is ilyen legyek. Aztán mérséklődött a fészkelődésem. 
Színre vittünk Veress Bercivel egy Tennessee Williams-darabot, 
amit elvittünk tizenkettedikben Udvarhelyre. Ő akkor már bizto-
san tudta, hogy színire akar menni. Én is, de nem mertem han-
goztatni. Ebben az előadásban Udvarhelyen, a diákszínjátszó fesz-
tiválon díjat kaptam, és ezt jelnek fogtam fel: rájöttem, hogy ezt 
az utat akarom követni, az útvesztőivel együtt. De már korábbról, 
napközis koromból van egy furcsa emlékem. A Janikát néztem 

keresztanyámmal a színházban. Előadás közben azon gondolkoz-
tam, hogy a néni nem csinálja olyan jól, mert ha most elfordulna 
és nem nézne a bácsira, sokkal jobb lenne. Ilyen technikákra figyel-
tem. Már óvodás koromban érdekelt, hogyan viselkedik az ember, 
és hogyan ér el hatást másokon. Gyakoroltam is, ne félj semmit... 
Utólag azon elmélkedem, nem volt butaság a szüleimtől, hogy azt 
szerették volna, végezzek el egy másik egyetemet, és a színit majd 
csak utána. Jobb lett volna világot látni, mindenfélét tanulni, mert 
úgy érzem, lekéstem ezt-azt az életemben. Éretlen voltam. Többet 
kihozhattam volna a főiskolából, ha nem lettem volna olyan zöld-
fülű. Utólag persze ez nem számít, most jól van minden.

– Kezd felfelé ívelni a karriered: játszol a Verespatakban és az Al-
koholistákban, és nemrég volt saját előadásod, a Megöltem az anyá-
mat premierje.

– Ez csak egy évad, most így jött össze. Több évadot kell meg-
nézni, hogy el tudd dönteni, van felfelé ívelés avagy nincs, mert ez 
hamar változik. Korábban is volt olyan, hogy felugrott a halacska, 
de utána visszaesett. Egyik pillanatról a másikra azt veszed észre, 
hogy nem szerepelsz öt előadásban... A kolozsvári színháznál a 
legelső szerepemmel beestem a nagyok közé: Senkálszky Endre, 
Mende Gaby, Borbáth Juli, Boér Ferenc. Azt se tudtam, hol va-
gyok Ionesco abszurd darabjában (a Jacques vagy a behódolásról 
van szó). Nemcsak azt nem tudtam, hol a kezem s a lábam, de azt 
sem, hogyan kell itt megszólalni. Nem találtam a saját hangom. 
Hol vagyok, vagyok-e egyáltalán? Még most is, így utólag, a hideg 
fut a hátamon. Persze, akarod megcsinálni és pedálozol... Nagyon 
mély víz volt, a halacska még az orrát se dugta ki. A szerepléseim 
mellett csináltam olyasmit is, amiről az itthoni nézők nem tudhat-
nak. Bekerültem Andrei Şerban egyik workshopjába, ebből lett 
egy előadás, aminek New York-ban volt a bemutatója. Utána Bu-
karestben játszottuk. Színészi pályámon ez mérföldkő volt. Ha el-
fogadom, hogy jelen évadom sikeres, akkor az ennek köszönhető. 
De továbbra is azt érzem, hogy kicsi vagyok még a színházban...

– Több csíki származású színész van a kolozsvári társulatban. 
Velük milyen a kapcsolatod?

– Bogdán Zsoltnak szoktam mondani, hogy édesapám beszélt 
édesapáddal, megbeszélték az életünket: hogy éhen fogunk halni 
(nevet). Saci bácsival (Salat Lehel) találkoztam múltkor Somlyón, 
ahová mindketten feltöltődni mentünk. Balla Szabi kollégám 
néha hazavisz autóval. Ha csomagot kell vinni, akkor visszük egy-
másnak, de nagy nosztalgiázások nincsenek, hogy bezzeg Csíkban 
most milyen jó hideg van. Ők is már régen eljöttek.

– Minden közlekedési útvonalat ismersz már Csík felé?

– Persze. Több változatot kipróbáltam már. Vonattal szoktam 
menni és mikrobusszal vissza. A buszos utazást mindenkinek aján-
lom: vicces zenedarabokat lehet hallani útközben.

– Mit ad még számodra Csíkszereda?

– Édesanyám húsgombóclevesét, az Elek testvérrel való beszél-
getéseket Somlyón, kávézást a Petőfi utcán, a város körbebicikli-
zését édesapámmal, nagy beszélgetéseket a nővéremmel... Nem 
vagyok jól, ha ezeket nem tettem meg. Aztán jövök vissza Kolozs-
várra, mert menni kell.

Szőke Zsolt
(A szerző a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Szín-

ház és Televízió Karának színházi újságírás szakos hallgatója)

Már napközis korában tudta, ő másképpen 
játszaná a színpadon az éppen látott sze-
repet, mint a darabban szereplő színész. 

Mindig is érezte, hogy neki a színpad kell, de 
ezt még a gimnáziumban sem merte han-
goztatni. Aztán kipróbálta, díjat kapott, és 
ezt jelnek fogta fel – ma pedig a Kolozsvári 

Állami Magyar Színház elismert művésznője. 
A csíkszeredai születésű Albert Csillával a 

Megöltem anyámat című darab nemrég tar-
tott premierjének apropóján beszélgettünk.

„Kicsi vagyok még 
a színházban”


